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Life Excellence
eM-Powering Payap Peace-Leaders
กระบวนการเสริมสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพให้เป็นผู้นำในการสร้างสันติสขุ
ผู้ทไี่ ด้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพจะได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นพลเมืองโลก
สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาดำเนินชีวิตด้วย “สัจจะ และ บริการ”ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกันกับหลักพันธกิจ 5 ประการ ของมหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพยึดมั่นใน “สัจจะบริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาด้วยระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ฝ่ายศาสนกิจ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย คณะต่าง ๆ ร่วมมือ
กันพัฒนานักศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และความเป็นพลเมืองโลกตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ นักศึกษาและบุคลากรในเรื่องหลักพันธกิจ 5ประการของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สันติสุขที่แท้จริง การเป็นผู้ดูแลที่สัตย์ซื่อ การบริการผ่านการทรงเรียก การสร้างความไว้วางใจด้วยสัจจะ ชื่นชมยินดีในความ
หลากหลายและความเป็นสากล นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หลักการนี้และฝึกปฏิบัติใช้ในชุมชน โดยนักศึกษาจัดทำหรือเข้าร่วมโครงการบริการ
สังคมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณความดีฝ่ายจิตวิญญาณ มีการบริการสังคม มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการพัฒนาความเป็นนานาชาติและเป็นพลเมืองโลกในที่สุด
ปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ
“สัจจะ-บริการ”
ปณิธานของมหาวิทยาลัยไม่เปลีย่ นแปลงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อ
พระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งในสัจจะ
แห่งชีวิต และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการ
รับใช้สังคม
ผู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ จะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายเพิ่มเติมปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ :
3
(ย่อหน้าที่ 1) มหาวิทยาลัยพายัพตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อคริสเตียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำแดงความรัก ความเชื่อ ความศรัทธาใน
พระเจ้าและการเอาใจใส่กันและกันของมนุษย์
(ย่อหน้าที่ 2 ) อธิบายถึงหลักพันธกิจ “สัจจะ และ บริการ” และการอุทิศตนมุ่งมั่นที่จะนำความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างทัศนคติในด้านบวกเพื่อนำไปสู่การบริการรับใช้สังคม
(ย่อหน้าที่ 3) อธิบายถึงผลสัมฤทธิ์ในตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คุณธรรมนำใจ Virtuous in Spirit วิชาการก้าวหน้า Academically Advanced
รับใช้สังคม Social Service Oriented และ พัฒนาสู่สากล Developed Internationally
ต่อไปนี้คือคำอธิบายถึงมุมมองทั้ง 4 ประการใน “บัณฑิตที่พึงประสงค์” ของมหาวิทยาลัยพายัพ อธิบายถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือการพัฒนาบุคลิกภาพของ บัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก
1.คุณธรรมนำใจ
(สัจจะ)
Virtuous in Spirit

2.รับใช้สังคม
(บริการ)
Social service
oriented
การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีจิตสำนึกและความ
วิชาชีพ ยึดหลักคำสอนในศาสนาเป็น
รับผิดชอบต่อสังคม มี
แนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นศาสนิกชนที่ น้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มี
ดี มีความประพฤติดีงาม ให้เกียรติ
จิตสาธารณะ สืบสาน
เคารพผู้อื่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรัก
วัฒนธรรม และภูมิ
ตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และ ปัญญาท้องถิ่น
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสขุ

3.วิชาการก้าวหน้า
(แหล่งเรียนรู้)
Academically advanced

4.พัฒนาสู่สากล
(พลเมืองโลก)
Developed Internationally

การมีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะ
วิชาชีพ มีความสามารถในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รู้จักคิด
วิเคราะห์ มีศักยภาพด้านการ
วิจัยเชิงบูรณาการ

การพัฒนาตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มี
ภาวะความเป็น ผู้นำ พัฒนา
สมรรถนะสากล (ศักยภาพด้านภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวทันโลก)
และรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เจตนารมณ์ของหลักพันธกิจ 5 ประการของมหาวิทยาลัยพายัพ
การมุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ
หลักพันธกิจ 5 ประการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการศาสนกิจ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในปีพ.ศ.
2553 และแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยปี 2553-2559 คณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้
สำนักงานศาสนกิจทำการเผยแพร่หลักพันธกิจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพทุกคน และในปีพ.ศ.2561 ยังคงแนวปฏิบัติการ
ผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จะต้องผ่านเกณฑ์ก่อ นสำเร็จ
การศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
หลักพันธกิจ 5 ประการของมหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดหลักพันธกิจ 5 ประการ มาจากความเชื่อของคริสต์ศาสนา เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
“คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” นำสู่เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ และปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ สัจจะ – บริการ
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สัจจะ - บริการ

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก

เอกลักษณ์

ความเป็นนานาชาติ

อัตลักษณ์ นักศึกษา มพย.
สุขใจ+ใส่ใจ

น้ำใจ

จริงใจ

ร่วมใจ

หลักพันธกิจ 5 ประการ

รากฐานความเชื่อทางคริสต์ศาสนา
การบูรณาการหลักพันธกิจ 5 ประการ
มุ่งเน้นเสริมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละชัน้ ปี ดังนี้
หลักพันธกิจหรือ(ค่านิยม) 5 ประการ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ
ของมหาวิทยาลัยพายัพ
Ideal Graduates Characteristics
5 Core Principles for Ministry
1.การเปลีย่ นแปลง
2.การเป็นผูด้ ูแล
คุณธรรมนำใจ
(ชั้นปีที่ 1)
สู่สันติสุขที่แท้จริง
ที่สัตย์ซื่อ
Virtuous in Spirit
Transformation
Faithful Stewardship
toward True Peace
(ใส่ใจ Stewardship)
(สุขใจ Peace ) (W1)
(W2)
3.บริการผ่านการทรง
4.สร้างความไว้วางใจ
รับใช้สังคม
(ชั้นปีที่ 2)
เรียก
ด้วยสัจจะ
Social Service Oriented
Service through
Build Trust through Truth
วิชาการก้าวหน้า
Vocation
(จริงใจ Truth) (W4)
Academically Advanced
(น้ำใจ Service ) (W3)
5.ชื่นชมในความหลากหลายและความเป็นสากล Delight
พัฒนาสู่สากล
ชั้นปีที่ 3)
in Diversity & Internationalization (ร่วมใจ Unity)
Developed Internationally
(W5)
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การจัดทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคม (CS-Community Service) (W 6) :
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป นำหลักพันธกิจ ฯ ไปใช้เป็นหลักคิดในการจัดทำหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการสังคม
นักศึกษาสามารถขอรับใบวิเคราะห์หลักพันธกิจ ฯ และนำส่งที่ สำนักงานศาสนกิจ เพื่อเก็บสะสมครบหรือมากกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 ปี
แนวปฏิบัติในการจัดทำหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการสังคม
กรณีที่ 1 นักศึกษาเป็นผู้จดั โครงการ/กิจกรรม
กรณีที่ 2 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการสังคมที่จดั โดยสำนักงานศาสนกิจ
กรณีที่ 3 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการสังคมที่จัดโดยคณะวิชา
นักศึกษาต้องผ่านการอบรมครบ 5 ครั้ง (W1-5) และจัดทำหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการสังคม ครบหรือมากกว่า 20 ชั่วโมง (CS)
ภายในระยะเวลา 3 ปี สำนักงานนำส่งผล “ผ่าน” เพื่อบันทึกในระบบ e-Registrar
คำอธิบายหลักพันธกิจ5 ประการ ดังนี้
1. หลักพันธกิจ 5 ประการได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
2. มีการใช้คำคล้องจองลงท้ายด้วย “ใจ” เป็นการสรุปแต่ละหลักพันธกิจ
3. หลักพันธกิจแต่ละหลักคือหัวใจ 5 ดวง แต่ละหัวใจมี 3 กุญแจสำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละหลักพันธกิจ
หลักพันธกิจที่ 1 การเปลี่ยนแปลงสู่สันสันติสขุ ที่แท้จริง (สุขใจ Peace)
เปลี่ยนที่ไหน เปลี่ยนที่ใคร เปลี่ยนที่ใจ แค่นี้ก็ “สุขใจ”
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สันติสุข (ชาโลม) มหาวิทยาลัยพายัพก่อตั้งบนรากฐานคริสต์ศาสนา เชื่อว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างและเรียกมหาวิทยาลัยพายัพให้
รับใช้สังคม ดังนั้น เราจึงทำพันธกิจโดยการเป็นผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล คณะวิชา หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ชุมชน สังคม
ประเทศ และโลก เพื่อนำสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวิธีการ
กุญแจที่ 1 วิสัยทัศน์ (Visionary) ชาวพายัพมีวิสัยทัศน์ ในการแสวงหาสันติสุขที่แท้จริง จากการมีความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน มีความยุติธรรม
ซึ่งเป็นการปลูกฝังอุปนิสัย การคิดไตร่ตรอง โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย หรือ อุปนิสัยแบบเริ่มต้นด้วยผลลัพธ์สุดท้าย
กุญแจที่ 2 ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ (Proactive) แม้เราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราเลือกที่จะเผชิญสถานการณ์ด้วยความรักอย่าง
สร้างสรรค์ แทนที่จะเป็น “เหยื่อ”ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กุญแจที่ 3 อยู่อย่าง “ประสานผลประโยชน์ร่วมกัน” (Live Win Together) การแสวงหาความดี ผ่านทางการเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยปราศจากความกลัว
มหาวิทยาลัยพายัพมิได้เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีเป้าหมาย เป้าหมายคือการเพิ่มความสุขที่แท้จริง (ชาโลม) ในโลกทั้งส่วนบุคคลและ
ชุมชน มีความรัก (1 โครินธ์ 13) และความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน เราตัดสินทุกอย่างด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุข ชาวพายัพมีการตั้งเป้า หมาย
ส่วนตัวและมุ่งสู่การมีสันติสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิต ชาวพายัพสร้างสันติสุขโดยการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วยความหวังและการ
สร้างสรรค์ เปลี่ยนความชั่วร้ายกลายเป็นดี ดังนั้นเราจึ งเป็นผู้สร้างสันติ (มัทธิว 5:34) เรามีการขอบพระคุณ อธิษฐาน ใคร่ครวญเพื่อสร้าง
ความสามารถในการดำรงไว้ซึ่งการสร้างสรรค์และนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สันติสุขทีแ่ ท้จริง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาความขัดแย้ง
หลักพันธกิจที่ 2 การเป็นผู้ดูแลที่สัตย์ซื่อ (Faithful Stewardship) ใส่ใจ (Stewardship)
รู้รับผิดหากทำผิด รู้รับชอบหากทำดี รู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้รับผิดชอบต่อตน
และผู้คนในสังคม รู้สิ่งใดมีคุณค่าน่า “ใส่ใจ”
เมื่อโลกถูกทำลายด้วยมนุษย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องหันมาใส่ใจในการรักษ์โลก ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และรับผิดชอบ ใน
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และรู้คณ
ุ ค่า ดูแลรักษา
ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องห่วงใยผู้อื่น ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และสร้างลักษณะนิสัยในการคิดและทำเพือ่ ส่วนรวม โดยวิธีการ
กุญแจที่ 1 องค์รวม (Holistic) การสร้างลักษณะนิสัยในการห่วงใย และรักษาสิ่งแวดล้อม ในองค์รวม
กุญแจที่ 2 ความยั่งยืน (Sustainable) ชาวพายัพ ประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
กุญแจที่ 3 การพัฒนา (Development) ชาวพายัพจะให้ความสนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการฝึกและทำจนเป็นนิสัย เพือ่ จะทำให้จิต
วิญญาณ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ทั้งกายและใจ เข้มแข็งขึ้น
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หลักพันธกิจที่ 3 บริการผ่านทางการทรงเรียก (Service through Vocation) น้ำใจ (Service)
เอื้อเฟื้อ เกื้อหนุน เพิ่มพูนไมตรี ยิ่งมียิ่งให้ ยิ่งแบ่งปันยิ่งสุข
ทุกข์หายกลายเป็นดีเพราะมี “น้ำใจ” ให้กัน
พระเจ้าทรงเรียก และประทานความสามารถให้คนแต่ละคน แต่ละชุมชน เพื่อรับใช้สังคม
ดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาผู้นำ ซึ่งจะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น ด้วยความชื่นชมยินดี และมีประสิทธิภาพ เราแสวงหาการทรงเรียกจากพระเจ้าโดยการค้นหา
ศักยภาพของตนเอง การพัฒนาความสามารถของตนเอง ค้นหาสิ่งที่ต้องการทำ โดยสอดคล้องกับความต้องการชุม ชน บนพื้นฐานของความ
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยวิธีการ
กุญแจที่ 1 ของประทาน (Gifts) เราค้นพบสิ่งที่เราชอบ และความสามารถพิเศษของเรา เพื่อนำมารับใช้ซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราจะช่วยผู้อื่นให้ค้นพบความสามารถในตัวของเขา
เพื่อสามารถนำมาแก้ไขปัญหาของเขาได้
กุญแจที่ 2 ความต้องการ (Needs) ชาวพายัพเรียนรู้ที่จะรับฟังความต้องการของชุมชน และพยายามค้นหาต้นตอของปัญหา และยอมรับใน
ความจำเป็นและการมีส่วนร่วมในปัญหานั้น
กุญแจที่ 3 บริการด้วยความถ่อมใจ (Generous service) เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านของเรา เพื่อแก้ปัญหาดัวยความรักและเต็ม
ความสามารถ โดยการพยายามค้นให้พบต้นตอของปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ดังนั้น เราจึงเป็นผู้ช่วยนำกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
หลักพันธกิจที่ 4 สร้างความไว้วางใจด้วยสัจจะ (Build Trust through Truth) จริงใจ (Truth)
“สร้างจิตศรัทธา นำพาความไว้ใจ ใส่ใจสัตย์ซื่อ คือ คน “จริงใจ”
“ความจริงทั้งสิ้นคือความจริงของพระเจ้าที่จะคงอยู่ตลอดไป” ดังนั้น เราจึงยึดหลักการมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการเป็นผู้นำ
ในการดูแลนักศึกษา เราสร้างความไว้วางใจด้วยการ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต เราจึงมีเสรีภาพในการ
แสวงหาความรู้ทางวิชาการ และการวิจัย เราสอนและวิจัยโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมสูงสุด
โดยอาศัยวิธีการ
กุญแจที่ 1 ความซื่อสัตย์ (Integrity ethical) ชาวพายัพ ยึดหลักจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์
และความโปร่งใส
กุญแจที่ 2 ศักยภาพ (Competence) ชาวพายัพ พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ผ่านทางการสอน
การวิจัย (ที่ดี) พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี ดัวยการฝึกปฏิบตั ิและการมีประสบการณ์ตรง
กุญแจที่ 3 วินัย (Discipline) ชาวพายัพจะพูดอย่างที่คิด และทำอย่างที่พูด โดยใช้หลักการ
การจัดลำดับความสำคัญ 4 แบบคือ 1. เรื่องสำคัญ
และ เร่งด่วน
2. เรื่องสำคัญ
แต่ ไม่เร่งด่วน
3. เรื่องไม่สำคัญ แต่ เร่งด่วน
4. เรื่องไม่สำคัญ และ ไม่เร่งด่วน
หลักพันธกิจที่ 5 ชื่นชมในความหลากหลายและความเป็นสากล Delight in Diversity
and Internationalization
ประสานความหลากหลาย สลายความต่าง ร่วมมือสร้างสรรค์ สมานฉันท์ “ร่วมใจ”
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้มีคุณค่า มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ดังนั้น เราจึงให้คุณค่าและเคารพใน แต่ละบุคคล ในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ต่อสังคม มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดี ด้วยการพัฒนาทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ศาสนา ที่หลากหลายและเป็นสากล ดังนั้น
เราจึงสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีเอกลักษณ์ในด้ านการบริการด้วยใจรัก ด้วยความถ่อมใจ ด้วยความชื่นชมยินดี เพื่อสร้างให้เกิดสันติสุขทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
กุญแจที่ 1 อัตลักษณ์ (Identity) ชาวพายัพได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของตนเองและ ส่งต่อประวัติศาสตร์เหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์พายัพ
กุญแจที่ 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อรู้จักผู้อื่น ด้วยการเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อทาง
ศาสนา
กุ ญ แจที ่ 3 ประสานกำลัง ร่วมกั น (Delight in Diversity and Internationalization) ชาวพายัพทำงานอย่างอดทน และมี
ความหวังเพื่อสร้างสรรสิ่งใหม่ โดยอาศัยความคิดที่หลากหลายของคนในกลุ่ม
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ยึดเอาความแตกต่างและหลากหลาย ของคนในองค์กรมาเป็นจุดแข็งที่มุ่งให้เกิดการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ
กัน เพื่อนำแนวความคิดที่ไ ด้มาทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความเคารพ ให้เกียรติ ประสานงานกัน เพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
และนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริง
เพิ่มเติม เนื้อหาในหลักพันธกิจ 5 ประการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และความเชื่อแบบ คริสตชน บุคลากรและนักศึกษาจะได้รับ
การเผยแพร่หลักพันธกิจ ฯ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการทำงานของสมองแต่ละส่วนให้สัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความ
เข้มแข็งทางอารมณ์ ความสามารถในการที่จะกลับสู่ภาวะปกติ และจะมีกิจกรรมที่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันของ แต่ละคนด้วย

มหาวิทยาลัยพายัพมีจุดยืนที่สำคัญประการหนึ่งคือเป็นชุมชนแห่งการเอาใจใส่ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นที่มา
ของการจัดทำโครงการ/กิจกรรมบริการชุมชน เพื่อการพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เปิดโอกาสให้
บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมี
หลักเกณฑ์ของโครงการ/กิจกรรมบริการชุมชน ดังนี้
1.เป็นโครงการ/กิจกรรม ประเภท อาสาสมัคร บริการชุมชน บริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
2.เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก
3.เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือคะแนนในรายวิชา หรือทำหน้าที่นอกเหนือเวลาทำงานปกติ
4.กรณีเป็นจิตอาสาที่ไม่ได้เช้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น จะต้ องได้รับการรับรองจากหัวหน้า
หน่วยงาน
ขั้นตอนการบันทึกจำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรมการบริการสังคมของนักศึกษาและบุคลากร
นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า

จัดทำหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการชุมชน

ส่งใบงาน W 6 วิเคราะห์กิจกรรม/โครงการตามหลัก
พันธกิจ ฯ ที่สำนักงานศาสนกิจ เพื่อนับจำนวนชั่วโมง
บริการชุมชน จำนวน20 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
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ใบงานกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
(Life Excellence)
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ชื่อ-สกุล…………............................................................รหัสนักศึกษา………..…..…..….………………….
ชัน้ ปี ท่ี……..…… คณะ....................................................สาขา....................................................................
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ..................................................................................................................................
(วัน/เดือน/ปี ท่จี ดั กิจกรรม) วันที่……………เดือน……………………………..…พ.ศ 25…………
จานวนเวลาที่ทากิจกรรม รวม……………………………. ชั่วโมง
คาส่ง : ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมฯ ตามข้อคาถามและชัน้ ปี ท่กี าหนดไว้
1. โครงการ/กิจกรรมนี ้ นักศึกษามีความรับผิดชอบ /หน้าที่ หรือมีส่วนร่วมอะไร ให้อธิบายการทางานที่นกั ศึกษา
รับผิดชอบ
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ให้นกั ศึกษาอธิบายว่าได้ใช้หลักพันธกิจที่ 1 และ 2 อย่างไร

2.1 อะไรคือเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ ในการจัดโครงการ/กิจรรมนี…
้ …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 มีปัญหา อุปสรรค สิ่งท้าทายอะไรบ้างที่เกิดขึน้ ระหว่างทากิจกรรม แล้วนักศึกษาได้จดั การอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 ในการจัดกิจกรรมนีน้ กั ศึกษาได้พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต(สร้างสันติสขุ ที่แท้จริง)อย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.4 ในการจัดโครงการ/กิจรรมนีไ้ ด้ใช้หลักพันธกิจที่ 2 อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. (หลักพันธกิจที่ 3)โครงการ/กิจกรรมนีน้ กั ศึกษาได้รูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ อย่างไรบ้างในด้านการบริการ

ความรูส้ กึ

ชอบงานที่ทา และในงานที่ทามีความถนัดในส่วนไหน อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

10

4. จากหลักพันธกิจที่ 4

4.1 กิจกรรมนีน้ กั ศึกษาได้สร้างความไว้วางใจโดยใช้ความจริงและความซื่อสัตย์อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
4.2 นักศึกษาได้ใช้ความรูแ้ ละทักษะตามสาขาวิชาที่เรียนในการให้บริการอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.3 นักศึกษาคิดว่าตนเองมีวินยั ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมนีอ้ ย่างไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. (หลักพัธกิจที่ 5)โครงการ/กิจกรรมนีน้ กั ศึกษาใช้ความหลากหลายของบุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่รว่ มกันอย่างไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
หลักการพืน้ ฐานสาหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ
หลักพันธกิจที่ 1 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สนั ติสุขทีแ่ ท้จริง (Transformation toward True Peace) สุขใจ— ชาโลม(Peace)
กุญแจที่ 1 visionary: เป้าหมาย วิสยั ทัศน์
กุญแจที่ 2 proactive: ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
กุญแจที่ 3 Live Win Together: อยู่อย่าง “ประสานผลประโยชน์รว่ มกัน”
หลักพันธกิจที่ 2 การเป็ นผู้ดแู ลทีส่ ัตย์ซอื่ (Faithful Stewardship) ใส่ใจ (Stewardship)
กุญแจที่ 1 Holistic: องค์รวม
กุญแจที่ 2 Sustainable: ความยั่งยืน
กุญแจที่ 3 Development: การพัฒนา
หลักพันธกิจที่ 3 บริการผ่านทางการทรงเรียก (Service through Vocation) น้าใจ (Service)
กุญแจที่ 1 Gifts: ของประทาน (passions) และความสามารถพิเศษของเรา
กุญแจที่ 2 Needs: ความต้องการ และเรียนรูค้ วามต้องการในชุมชน โดยยอมรับในความจาเป็ นและการมีส่วนร่วม
กุญแจที่ 3 Generous service: บริการด้วยความถ่อมใจ ยินดีทางานร่วมกับเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปั ญหาความจาเป็ น ด้วย
สิ่งที่รกั (passions) และความสามารถของแต่ละคน
หลักพันธกิจที่ 4 สร้างความไว้วางใจด้วยสัจจะ (Build Trust through Truth) จริงใจ (Truth)
กุญแจที่ 1 Integrity: ความซื่อสัตย์ ยึดถือในจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัตย์ซื่อและความโปร่งใส
กุญแจที่ 2 Competence: ศักยภาพ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะผ่านทางการฝึ กปฏิบัติและประสบการณ์ชวี ิต
กุญแจที่ 3 Discipline: วินยั พูดอย่างที่คิด และเราทาอย่างที่พดู ใช้หลักการ “ทาสิ่งที่ตอ้ งทาลาดับแรกก่อน” การเลือกทา
ในสิ่งที่สาคัญ
หลักพันธกิจที่ 5 ชืน่ ชมในความหลากหลายและความเป็ นสากล (Delight in Diversity and Internationalization ร่วมใจ (Unity)
กุญแจที่ 1 Identity: อัตลักษณ์
กุญแจที่ 2 Empathy: ความเห็นอกเห็นใจ
กุญแจที่ 3 Synergy: ประสาน กาลังร่วมกัน
………………………………………………………………………………………………….…
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Payap University
Life Excellence Workshops

สุขใจ Peace จริงใจ Truth น้าใจ Service ร่วมใจ Unity ใส่ใจ Stewardship
Background and Rationale
Payap University seeks to express God’s love through academic and ethical excellence—providing students with an
outstanding academic education and fostering outstanding character development.
The Office of Spiritual Life is constantly improving its use of a variety of activities coordinated with the Office of
Academic Affairs and Student Development and our 9 colleges and faculties to develop our students into our vision of
being global citizens as expressed in our “ideal graduates.” Our primary focus is to teach and train our students in our
five aspirational values/core principles: Transformation toward True Peace, Build Trust through Truth, Service through
Vocation, Delight in Diversity and Internationalization, and Faithful Stewardship. As they learn and practice these
values they will express our ideals of being Virtuous in Spirit, Social Service Oriented, Academically Advanced, and
Developed Internationally.

Payap University Mission, Ideal Graduates, and Core Principles
Mission: Early in the history of Payap University the board of trustees formulated our mission statement. The mission
statement has not changed since then. It has three paragraphs as follows:

Mission
a. Payap University, the first private university in Thailand, was established by the Foundation of the Church of Christ in
Thailand to bear witness to the love of God, faith and trust of humanity in God, and concern and support of people
for one another.
b. Payap University stands steadfastly for “Truth and Service” by seeking excellence in both academics and virtue in
order to understand the truth of life and to nurture an attitude of service to society.
c. Those who study at Payap University must know self-development, acquire knowledge, think creatively, exhibit virtue
as well as personal and social responsibility, and be competent and efficient in their work.
The first paragraph describes the roots of the university in the Christian church and its fundamental purpose to
exhibit the love of God, faith in God, and people caring for one another. The second paragraph describes the core
values of truth and service and the commitment to academic and ethical excellence as well as the goal of a
positive attitude toward serving society.
The third paragraph describes the key outcomes desired for our students.
Ideal Graduates
From the mission statement descriptions of our core values and key outcomes desired for our students, we described
our Ideal Graduates as follows:
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คุณธรรมนาใจ Virtuous in Spirit วิชาการก้าวหน้า Academically Advanced
รับใช้สังคม Social Service Orientedและ พัฒนาสู่สากล Developed Internationally
the four aspects of the PYU “Uniqueness”

1.คุณธรรมนำใจ
(สัจจะ)

2.รับใช้สังคม
(บริการ)

3.วิชาการก้าวหน้า
(แหล่งเรียนรู้)

4.พัฒนาสู่สากล
(พลเมืองโลก)

Virtuous in Spirit

Social service
oriented

Academically advanced

Developed Internationally

Ethical, moral, and upholding
professional ethics, living life
according to the teachings of one’s
faith tradition, virtuous and
respectful of others, loving
neighbors as oneself, knowing
what is truly satisfying and
sufficient and able to live with
others in peace and joy

Mindful of and
responsible toward
society, having a kind
and helpful attitude
toward others, publicspirited, nurturer of
cultural traditions and
local wisdom.

Having academic knowledge
and professional skills,
demonstrating ability and
efficiency in work; being an
innovative, creative, and
analytical thinker, and able to
do integrative research.

Involves personal development,
demonstrated responsibility toward self
and others, leadership, development of
international capabilities (effectiveness
in terms of language, information
technology, and understanding global
change) and a love of life-long learning.

Core Principles/Aspirational Values/Ethical Emphases of Payap University
Approved by PYU Board of Trustees (11 September 2010 (2553))
Revised according to New Strategic Plan (2555-2559 (2012-2017))
Payap University Principles for Ministry
These five principles are the fundamental faith and philosophical principles that inform and inspire everything that we
do at Payap University. They flow out of our Christian foundation and undergird our mission statement and our motto
Truth and Service. They include our statement of Desired Graduates (ethical hearts, society’s servants, academic
excellence, develop international competence) and our vision of Developing World Citizens.
(For each core principle, I list the principle as approved by the board first, and then add a description and 3 key aspects
of each core principle that we use in teaching staff and students.)
1. Transformation Toward Authentic Peace (shalom)
We believe God has created and called Payap University to serve society.
We work for the “kingdom of God,” that is for authentic peace (shalom) for every level: for individuals,
faculties/units, for Payap University, for Chiang Mai Province, for communities and societies, for the nation of
Thailand, and for the world.
We value sustained growth and development because it is essential for everyone.
In a world that is changing rapidly Payap people pursue true peace—we pursue change that leads toward the
best for all members of the human community; this means that we are visionary, proactive, and live in a winwin way.
◼ Visionary: Payap people share a vision or common goal of true peace which is peace that is found in joyful
relationships and justice; we are people who have formed a habit of beginning with the end in mind—
living based on goals formed after reflection.
◼ Proactive: Payap people choose love rather than “victimism.” We refuse to view ourselves as victims; we
are people who have formed a habit of using our freedom to make creative and constructive choices even
in challenging situations.
◼ Live win-together: Payap people seek good for everyone through practicing building love bonds (lovebased relationships) and reducing fear bonds (fear-based relationships). We approach conflict and
potential conflict with hope that there are enough resources for everyone and that resources can be
shared and expanded for the good of the whole community. We increase capacity for creative conflict
resolution through the habits of prayer/meditation and appreciation.
Payap University does not change just to change. Payap’s primary goal is to increase real peace (shalom) in the world in individuals and in
community, where love (according to I Corinthians 13) and justice are the foundation. All decisions are made with the goal to increase real peace.
Payap people also consider their own personal goals and pursue real peace in their lives.
Payap people increase peace by responding to all of life’s situations with hope and creativity—returning good for evil, so that we become
peacemakers (Matthew 5:34). We practice appreciation and prayer/meditation to increase our capacity to remain creative during conflict.

13

2. Faithful Stewardship (Oversight)
We believe that God’s will is for us to be responsible to care for the things God has created.
We use and develop all our resources (individual and communal) in ways that are responsible, valuable,
productive, and sustainable.
We care for people as whole persons, that is, their bodies, their thinking, their communities, their emotions,
and their spirits.
We care for and protect the environment in the best possible ways.
In a world highly impacted by human actions Payap people use and develop all our resources (individual and
communal) in ways that are responsible, valuable, productive, and sustainable. We care for people as whole
persons, and we care for and protect the environment. This means we focus on being holistic, sustainable, and
always developing.
◼ Holistic: Payap people care for whole persons and the whole environment by forming the habit of thinking
and acting systemically or holistically.
◼ Sustainable: Payap people are thrifty & use resources responsibly; we form the habit of “investing” by
using resources productively rather than wastefully.
◼ Developing: Payap people enjoy life-long growing and learning through forming habits that strengthen
spiritual, emotional, social, environmental, and physical health.
3. Service through Vocation
We believe that God has given gifts and called each person and community to a vocation of service to society.
We develop servant leaders who serve the world joyfully and effectively.
We seek our vocations by discovering our identities, developing our talents and our passions to meet the
needs we see in our communities on a foundation of righteousness and virtue.
(We find the place where “our great gladness and the world’s great hunger meet.” Frederick Buechner)
In a world full of need, Payap people listen to and learn with our neighbors about their real needs and root
causes of problems; and we seek transformation as we work with them joyfully and generously to meet their
needs using our gifts (our passions and talents) and discovering and developing everyone’s gifts in the process.
◼ Gifts: Payap people discover and develop our passions and talents so that we may serve others joyfully
and generously. We serve in partnership and help to discover and develop the talents and passions of
those we serve so they are strengthened to meet their own needs.
◼ Needs: Payap people listen to our neighbors and learn about our community’s needs. We look for root
causes to problems, and we acknowledge our own needs and our own participation in problems.
◼ Generous service: Payap people joyfully work with our neighbors to meet real needs with everyone’s
passions and talents. We also seek to address root causes of problems, and find creative solutions
together, so that we help bring about real transformation in the process.
4. Build Trust through Truth which is the basis for “academic excellence.”
We believe “all truth is God’s truth” and only truth will last.
We practice principle-based ethical leadership that is honest and transparent.
We build trust by seeking truth together with our students
through academic excellence and life-experience excellence.
We value academic and research freedom.
Our teaching and research are done in accordance with the highest ethical principles and standards of
competence.
In a world where fear can lead to deception of self and others, Payap people confidently seek truth and try to
live by truth because we know it will result in freedom and trust. This means we develop integrity,
competence, and discipline.
◼ Integrity: Payap people practice personal and professional ethics, especially honesty and transparency. We
do the right thing even when it is difficult or costly.
◼ Competence: Payap people develop knowledge and skills through excellent teaching and research. We
develop excellent life-skills through practice and reflection on life-experiences.
◼ Discipline: Payap people determine priorities, “put first things first,” and we say what we mean and we do
what we say.
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5. Delight in Diversity and Global Awareness
We believe God has created each person with value, honor, and dignity.
We value and respect each person as a unique contributor to society.
We implant positive attitudes and develop skills in intercultural and interfaith appreciation and global
awareness.
We are creating a unique Payap organizational culture that will be our identity of loving service, humble and
delighted to enhance authentic peace within and beyond the university.
In a world filled with diversity (nations, languages, cultures, religions, etc.), Payap people enjoy the
opportunities for beauty and wholeness that diversity offers. We increase our global awareness and delight
through knowing our identity, exercising empathy, and seeking synergy.
◼ Identity: Payap people grow in knowledge of ourselves and the communities from which we come. We are
confident telling the stories of our lives and our people.
◼ Empathy: Payap people listen well; we seek first to understand others, and then to be understood; we
enjoy learning languages, cultures, & religions other than our own.
◼ Synergy: Payap people work persistently and hopefully with our differences to create something new
together that could not come into being without the diversity of the group.
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Community Service Core Principles Reflection Form


Name-Surname……............................................................ Student ID…..…..…..….………………….
Year of study…….Faculty/College..................................... Dept............................................................
Project/Activity Name ..................................................................................................................................
Date(s) of activity Date……………Month……………………………..…Year 20……
Number of Hours …………… (1/2 day = 4 hours; whole day = 8 hours; overnight = 10 hours)
Instructions: Reflect on and analyze the activity you did according to the following questions.
1. Please describe your activities and responsibilities for this activity. Describe what you personally
did. _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Explain how you used Core 1 (Peace) and 2 (Stewardship)
2.1 What was the goal or vision for this project/activity?……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 What problems and obstacles did you encounter during this project and how did you deal with them
in a proactive way? …………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 In what way(s) did you increase true peace or improve quality of life through this activity?
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.4 How did you care for resources in a systemic, sustainable, and developing way in this activity?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. What did you learn about your talents and passions through this activity? (Core 3)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Build Trust through Truth (Core 4)
4.1 Describe any ways that you built trust through being truthful and faithful (or describe what it felt like
when you or someone else was not trustworthy).
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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4.2 How did you use the knowledge and skills of your major area of study in this community service
activity?
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.3 Describe how disciplined you and other members of the activity were during the activity/project
(how well did you put first things first?).
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. How did you use diversity to create something new during this activity/project. (Core 5)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
หลักการพืน้ ฐานสาหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพCore Principles for Ministry of Payap University
Core Principle 1 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สนั ติสุขทีแ่ ท้จริง (สุขใจ)— ชาโลม Transformation toward True Peace
กุญแจที่ 1 Visionary: Begin with the End in Mind
กุญแจที่ 2 Proactive: Respond creatively to challenges, return good for evil
กุญแจที่ 3 Live Win Together: find solutions that satisfy everyone as much as possible
Core Principle 2 การเป็ นผู้ดแู ลทีส่ ัตย์ซอื่ (ใส่ใจ) Faithful Stewardship
กุญแจที่ 1 Holistic: consider systemic impact of actions
กุญแจที่ 2 Sustainable: focus on long term solutions that include good investment
กุญแจที่ 3 Development: care for and continue to develop all resources
Core Principle 3 บริการผ่านทางการทรงเรียก(น้าใจ) Service through Vocation
กุญแจที่ 1 Gifts: our talents (what we do well) and passions (what we love to do)
กุญแจที่ 2 Needs: social groups and issues that are of special concern to us—something we would like to
change
กุญแจที่ 3 Generous service: working with a community in a humble way to discern root causes of problems,
acknowledge our role, and work with the strengths in the community to bring about real change
Core Principle 4 สร้างความไว้วางใจด้วยสัจจะ(จริงใจ) Build Trust Through Truth
กุญแจที่ 1 Character (Ethical): being people who keep their word and who have integrity
กุญแจที่ 2 Competence: exhibiting skill and doing tasks effectively (knowing how things really work)
กุญแจที่ 3 Discipline: exhibiting self-control; “doing first things first”
Core Principle 5 ชืน่ ชมในความหลากหลายและความเป็ นสากล(ร่วมใจ) Delight in Diversity and Internationalization
กุญแจที่ 1 Identity: having a clear sense of who we are that we bring to a diverse community
กุญแจที่ 2 Empathy: having an attitude open to others and skilled in listening to and understanding them
กุญแจที่ 3 Synergy: using the diversity in a group to create something that otherwise could not be created
……………………………………………………………………………………………

17

Community Service Core Principles Reflection Form
社区服务核心原则反思表

Name-Surname 姓名……..........................................................Student ID 学号…..…..…..….………………….
Year of study 年级…….Faculty/College 学院................................Dept.系..........................................
Project/Activity Name ..................................................................................................................................
Date(s) of activity Date 活动日期……………Month 月……………………………..…Year 年 20……
Number of Hours 小时数…………… (1/2 day = 4 hours; whole day = 8 hours; overnight = 10 hours)
Instructions: Reflect on and analyze the activity you did according to the following questions.
说明：根据以下问题反思并分析您所做的活动。

1. Please describe your activities and responsibilities for this activity. Describe what you personally
did. （1-4 年）请描述您对此活动所参与并担任的职责，描述你个人履行的事项。
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. (Explain how you used Core 1 (Peace) and 2 (Stewardship)
解释你如何使用核心一（和平）和核心二（管理）

2.1 What was the goal or vision for this project/activity? 此活动的目标和异象是什么？
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.2 What problems and obstacles did you encounter during this project and how did you deal
with them in a proactive way? 您在此项目中遇到了哪些问题和障碍？您是如何积极主动地处理这
些问题和障碍的？

____________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.3 In what way(s) did you increase true peace or improve quality of life through this activity?
您通过什么活动什么方式加强真正的和平或提高您的生活质量？

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.4 How did you care for resources in a systemic, sustainable, and developing way in this activity?
您是如何在这项活动中以系统，可持续和发展的方式关注资源的？

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. What did you learn about your talents and passions through this activity? (Core3)
通过这项活动你从中了解到自己有什么天赋和兴趣？（核心三）

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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4. Build Trust through Truth (Core 4)
通过真理建立信任 （核心四）

4.1 Describe any ways that you built trust through being truthful and faithful (or describe what it
felt like when you or someone else was not trustworthy). 描述你建立信任和忠诚的方式（或描
述当你或其他人不值得信任时的感受）。

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.2 How did you use the knowledge and skills of your major area of study in this community
service activity? 您是如何在这项社区服务活动中使用主要学习领域的知识和技能？
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.3 Describe how disciplined you and other members of the activity were during the activity/project
(how well did you put first things first?). 描述您和参加活动的其他成员在活动/项目期间的纪律
（你怎样把首先要做的事情排得好？）

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. How did you use diversity to create something new during this activity/project.(Core 5)
年你是如何使用多样性在这个活动/项目中创造新事物？（核心五）

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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หลักการพื้นฐานสำหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ
Core Principles for Ministry of Payap University
西北大学核心原则
Core Principle 1 การเปลี่ยนแปลงไปสู่สันติสุขที่แท้จริง (สุขใจ)— ชาโลม Transformation toward True Peace
第一个原则：转型走向真正的和平（喜心）

กุญแจที่ 1 Visionary: Begin with the End in Mind
กุญแจที่ 2 Proactive: Respond creatively to challenges, return good for evil
กุญแจที่ 3 Live Win Together: find solutions that satisfy everyone as much as possible
关键一 有远见：以终为始
关键二 积极主动：创造性和挑战地应对，以德报怨
关键三 让大家都是赢家：找到尽可能满足每个人的解决方案

Core Principle 2 การเป็นผู้ดูแลที่สัตย์ซื่อ (ใส่ใจ) Faithful Stewardship
第二个原则：忠心的管理（关心）

กุญแจที่ 1 Holistic: consider systemic impact of actions
กุญแจที่ 2 Sustainable: focus on long term solutions that include good investment
กุญแจที่ 3 Development: care for and continue to develop all resources
关键一 整体性：考虑行动系统性影响
关键二 维持性：关注于长期的解决方案，包括良好的投资
关键三 发展：关心并继续开发所有资源

Core Principle 3 บริการผ่านทางการทรงเรียก (น้ำใจ) Service through Vocation
第三个原则：在职业上的服侍 （慈心）

กุญแจที่ 1 Gifts: our talents (what we do well) and passions (what we love to do)
กุญแจที่ 2 Needs: social groups and issues that are of special concern to us—something we
would like to change
กุญแจที่ 3 Generous service: working with a community in a humble way to discern root causes of
problems, acknowledge our role, and work with the strengths in the community to bring
about real change
关键一 天赋才能 ：我们的才能（我们做得好）和激情（我们喜欢做什么）
关键二 需要：社会团体和我们特别关注的问题 - 我们想要改变的事情
关键三 慷慨的服务：以谦逊的方式与社区合作，以辨别问题的根本原因，承认我们的角色，并与社
区的优势合作，实现真正的变革
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Core Principle 4 สร้างความไว้วางใจด้วยสัจจะ(จริงใจ) Build Trust Through Truth
第四个原则 把信任建立在真理上 （真心）

กุญแจที่ 1 Character (Ethical): being people who keep their word and who have integrity
กุญแจที่ 2 Competence: exhibiting skill and doing tasks effectively (knowing how things really work)
กุญแจที่ 3 Discipline: exhibiting self-control; “doing first things first”
关键一 正直：成为信守承诺，诚实守信的人
关键二 能力高：有效展示技能和完成任务（了解事情是如何运作的）
关键三 有记录：明白的决定和控制事情的有限性

Core Principle 5 ชื่นชมในความหลากหลายและความเป็นสากล (ร่วมใจ) Delight in Diversity and Internationalization
第五个原则 ：欣赏多元化和国际化 （合心）

กุญแจที่ 1 Identity: having a clear sense of who we are that we bring to a diverse community
กุญแจที่ 2 Empathy: having an attitude open to others and skilled in listening to and
understanding them
กุญแจที่ 3 Synergy: using the diversity in a group to create something that otherwise could not be
created
关键一 身份：西北大学的人民对自己和自己来自的社区的了解不断增长、所以我们有信
心讲述我们的生活和人民的故事。
关键二 同情：西北大学的子民是一个善于倾听者; 我们首先要先倾听别人，然后才能
理解别人; 而且我们喜欢学习除了我们自己了解以外的语言，文化和宗教。
关键三 协同作用：西北大学的子民坚持不懈地工作，并希望通过我们的差异共同创造新
事物，如果没有集团的多样性就无法形成。

